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Reino Salmi, 85 vuotta
18.7.2013 (SFC 16733)

R

eino Salmi on tunnettu putkitöistä alueillamme.
Vankkurimännikön saunoilla ja huoltorakennuksessa on
vieläkin Reinon asennuksia nähtävissä. 1980- ja 90-luvuilla
oli käytössä alkuperäisiä huoltotiloja, joista Reino huolehti
omalta osaltaan. Savikoskella tarvittiin putkimiestä 80-luvun
loppupuolella ja siellä hän oli toteuttamassa asennuksia Pentti
Paahdon kanssa.
Kovana saunojana Reino on pitänyt Männiköstä, koska siellä on
aina ollut hyvät saunat, löylyä on jokaiseen makuun. Kiukaita
hän on valmistanut Männikön saunoihin vuosien mittaan, mm.
öljypolttimella toiminut kiuas oli käytössä vuosia.
Tällä hetkellä Reino viettää eläkepäiviä Kangasalla. Vaimonsa,
Kirstin, omaishoitajana hän toimi useita vuosia. Helmikuussa
2011 hän jäi leskeksi Kirstin kuoltua.
Reinon syntymäpäiviä vietettiin Männikössä takkatuvalla ja
löylyt otettiin Patosessa. Syntymäpäiväsankari kiittää alueisäntiä
ja toimikuntaa päivien järjestämisestä. Paikalla oli viisi
alueisäntää ja toimikuntalaisia eri aikakausilta.
PS. Reino mainitsi, että hän voi tulla toistekin, kun pidettiin niin
hyvänä, ja poliisiviranomainen antoi ajokortin vuoteen 2018 asti.
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Hei taas kaikkien kaverit
On aika palata pastojen ym. herkkujen kimppuun,
hienon kesän jälkeen. Laitan tässä pari
erittäin hyvää ja maukasta ohjetta... kannattaa
kokeilla!

VÄLIMEREN
AVOKADOPASTA (4:lle)

PAHOLAISEN
MAKAROONILAATIKKO
(4:lle, laktoositon)

300 g penne tai fettusinepastaa
2 kpl kypsiä avokadoja
2 kpl valkosipulinkynsiä
1 dl parmesaania raastettuna
1 dl pecorine juustoa raastettuna
3-4 rkl basilikaa hienonnettuna
3-4 rkl oliiviöljyä
1 rkl sitruuna-tai limemehua
n. 1 tl suolaa
1 tl mustapippurirouhetta
vajaa desi pastan keitinlientä

250 g sika-nauta jauhelihaa
2 kpl sipulia
2 tl mustapippurirouhetta
n.1 l vettä
2 kpl lihaliemikuutiota
250 g makaroonia
200 g Paholaisen kastiketta
(Salosen pimeä pullo )
30 g emmental juustoraastetta

Keitä pasta al dente. Halkaise,
poista avokadon siemen
ja koverra hedelmäliha
kuoresta. Soseuta esim.
haarukalla karkeasti, hienonna
valkosipulinkynnet. Sekoita
avokado,valkosipulinkynnet,
raastetut juustot, basilika,
öljy, sitruunamehu, suola ja
mustapippuri keskenään. Valuta
pasta( ota talteen keitinlientä).
Lisää keitinliemi avokadoseoksen
joukkoon ja yhdistä seos
pastaan, lisää suolaa ja pippuria
tarvittaessa.

Ruskista jauheliha ja
hienonnetut sipulit. Keitä
makaroonit lihaliemessä
ohjeen mukaan, ota
keitinliemi talteen. Sekoita
ruskistettu jauhelihasipuliseos,
paholaisen kastike,
mustapippuri ja keitetyt
makaroonit keskenään,
tarkista maku. Laita
voideltuun uunivuokaan,
lisää keitinlientä reilusti, laita
uuniin n. 45 min. 200 °C ,
30 min. jälkeen lisää
juustoraaste. Anna vetäytyä
hetki.
Hyviä syksyisiä hetkiä ja
retkiä
Terv. Pertti Antila

•••Puheenjohtajan palsta •••

Harri Järveläinen

Valmistaudumme syksyyn
Kesä oli ja meni
Hieno kesä on ollut ja paljon on ollut
taas vierailijoita alueillamme. Tosin
selvä trendi useammalta vuodelta
on nyt ollut havaittavissa, että
kausipaikkalaisten määrä lisääntyy koko
ajan ja samanaikaisesti vierailijoiden eli
matkustavien karavaanareiden määrä
vähenee. Taloudellisesti olemme vielä
pärjänneet ja tilanne on melko hyvä.
Meidän kaikkien on muistettava se,
että vierailijat ovat niitä, jotka tuovat
sen tuoton leirintäalueillemme ja sen
todellakin huomaa kesän talouslukuja
tarkasteltaessa. Toivottakaamme kaikki
vierailijat tervetulleiksi ja tietysti myös
omat jäsenemmekin.

Syksy tulossa
Vähitellen ilmat viilenevät ja syksy
vaan
tulee.
Valmistelkaa
ajoissa
matkailuajoneuvonne syys- ja talvikuntoon,
ettei
tule
esimerkiksi
jäätymisvahinkoja. Syksyllä on vielä
muutama mukava tapahtumakin tulossa
ja vielä ehtii ennen lumentuloa osallistua
niihin, jos talvirenkaita ei ole käytettävissä.

Vankkurimännikössä
Uusi toimikunta on päässyt hienosti
vauhtiin ja uudistuksia on ollut paljon.
Kiitos toimikunnalle ja kaikille, jotka ovat
heitä auttaneet. Palaute vierailijoilta on
ollut hyvää ja positiivista. Musiikkitreffi
oli huippusuosittu ja paikalla oli jopa
enemmän väkeä kuin juhannuksena. Uusi
Patosen Sauna (omatoiminen tilaussauna)
on ollut juhannuksesta lähtien erittäin
suosittu ja siellä ei voi sanoa, että vesi on

liian kaukana saunasta, yksi metri saunan
ovelta. Pikkuhiljaa kehitämme aluetta
voimavarojen ja rahatilanteen mukaan.
Heti ei voida saada kaikkea, vaikka mieli
tekisikin. Suomen ajotaitokilpailun
Caramba-Cup:n yksi osakilpailu oli
meillä ja saattaa olla, että tulevat ensi
vuonna uudelleen.

Maisansalossa
Heinäkuu on ollut erittäin kiireinen ja
sen on huomannut myös taloudellisesti.
Toimikunta on vahvistunut ja olemme
saaneet uusia toimikuntalaisia, kiitos
heille.
Useampi
toimikuntalainen
helpottaa koko toimikunnan työtä
ja on edelleen muistettava, että
toimikuntalaiset tekevät työtä talkoilla ja
vapaaehtoisesti. Suunnittelemme alueen
kehittämistä voimavarojen mukaan ja
toivottavasti saamme kaikkeen myös
kaupungin suostumuksen.

Hämyjen karaokefinaali
Elokuun lopulla oli Maisansalossa
Hämyjen karaokefinaali ja tuomarit olivat
karavaanareiden ulkopuolisia musiikin
ammattilaisia. Pirkanmaalle tuli nuorten
sarjan voitto ja kiertopalkinto tuli Jere
Paavilaiselle. Tosin Jere voitti ilman
vastustajia, mutta hyvä esiintyminen
nuorella miehellä silti oli. Muut voitot
menivät muiden yhdistysten hienoille
esiintyjille. Onnittelut kaikille voittajille
sekä kiitos kaikille osallistujille.

Liiton juhlavuosi tulossa

muutenkin valmistelut ovat kovasti
käynnissä.
Toivottavasti
valmistelut
sujuvat suunnitelmien mukaisesti.

Turvavälit
Nämä jo kuuluisat uudet turvavälit
puhuttavat edelleen ja liiton tapa tuoda
näin tärkeä asia julkisuuteen on ollut
erittäin huono. Asiaa olisi pitänyt
valmistella yhdessä jäsenyhdistyksien
kanssa.
Suosituksen
taloudellisia
vaikutuksia leirintäalueille eivät liiton
edustajat
ilmeisestikään
ymmärrä.
Asialle he vain naureskelevat ilman asian
vakavuuden huomioimista. Jo pelkästään
sähköistyksen
muutokset
maksavat
jopa kymmeniä tuhansia ja menetetyt
asiakaspaikat
vaikuttavat
vuosia
eteenpäin. Uudet turvavälit ovat meidän
parhaaksemme,
mutta
esimerkiksi
Euroopassa matkanneet ovat kertoneet,
että joskus jopa oven avaaminen on ollut
hankalaa, koska naapuri on niin lähellä. Ei
taida turvaetäisyyksille olla EU-direktiiviä
tai edes lakia mihin ne perustuvat.
Käytetään
talonpoikaisjärkeä
ja
pidetään riittävä turvaväli naapuriin
mahdollisuuksien mukaan. Hyvää syksyä
kaikille.
			Harri
Ps.
Muistathan
osallistua
myös
syyskokoukseemme
keskiviikkona
13.11.2013, joka tällä kertaa pidetään
UKK-instituutissa, Kaupinpuistonkatu
1:ssä. Lisätietoja seuraavalla sivulla.
Tervetuloa!

Ensi vuosi on liiton 50-vuotisjuhlavuosi.
Tänä vuonna on jo hieman harjoittelua
ja syyskuussa on esi-FICC Porissa ja
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KOKOUSKUTSU
TA

SYYSKOKOUS

KE 13.11.2013 KLO 18.30
UKK-INSTITUUTISSA, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere
M. NUT A
O
U
H UTTU AIKK
MU KOUSP
KO

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen 4 § syyskokoukselle
määräämät asiat

OHJELMA:
klo 17.30 kahvitarjoilu
klo 17.30 jäsenkorttien tarkastus alkaa
klo 18.30 kokous alkaa
Tervetuloa!
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
HALLITUS

OSOITTEENMUUTOS
SF-Caravan ry

MUUTTUIKO
OSOITE?

Ilmoita muuttuneet
osoitetietosi tällä
lomakkeella
SF-Caravan ry:n
toimistoon.
Tieto välittyy samalla
jäsentiedotuksen,
Caravan-lehden sekä
Pica-Viestin osalta
kuntoon. Voit tehdä
muutoksen myös netissä
http://www.karavaanarit.fi/
jasenyys/muuta-tietojasi/
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0,70 €
(2.lk)
postimerkki

Jäsennumero:
Nimi:
Vanha katuosoite:
Vanha postin:o ja -toimipaikka:
Uusi osoite _____._____.20___alkaen:
Katuosoite:

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

Postin:o ja -toimipaikka

13210 HÄMEENLINNA

Päiväys ja allekirjoitus:

tai puhelimitse
(03) 615 3133

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

Kari Kuronen

......................................

Pica-pila

Alan työt ja huollot
luotettavasti kaikkiin
merkkeihin
VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO

Lomaile
tasokkaasti
ja edullisesti
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
www.caravanhuiput.fi

VALTUUTETTU
Kuturanta
Sexsjö
Lukkuhaka
Vankkurimännikkö
Maisansalo

Etuniemi
Tilkunpelto
Krapuranta
Mussalo
Kesäniemi

HUOLTOPISTE

Rekiniemi

Kalajärvi

• ALDE, DOMETIC
ja TRUMATIC
takuuhuolto

Leininranta*)

ETUPASSILLA

*) Leininranta avataan
keväällä 2014

joka kuudes yö veloituksetta
Kerää vähintään kolmelta eri alueelta viisi leimaa,
myös treffeiltä. Saat kuudennen vuorokauden
veloituksetta (ei treffeillä).

an
Carav

HUOLTO
Risto Ahola

Puh. (03) 356 2612, 0400 799 317

Hepolamminkatu 24, 33720 Tampere
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•••Maisan kuulumisia •••

Kylähullut kulkurit valtasivat Maisan kesäkuun alussa. Ohjelmaa ja katsomista riitti näiden massiivisten matkailuajoneuvojen
kokoontuessa

E

lokuu taittuu syyskuun puolelle.
Takana on värikäs ja vilkas kesä.
Maisansalo on kesän aikana kestittänyt
niin kaukaa kun läheltä tulleita vieraita.
Maisassa on järjestetty isoillekin
kokoonpanoille onnistuneesti ohjelmaa.
Näin saadaan olla tyytyväisiä ja hieman
ylpeitäkin onnistuneista tapahtumista.

.........................................................
Maisan loppukevät
..........................................................

Maisan loppukevään ja toukokuun
tapahtumista mainitsemisen arvoista
on leppoisa ja hyväntuulinen vappu. Ja
tietysti äitienpäivä. Äitejä hemmoteltiin
kasvohoidolla ja tietysti kakkukahvilla.
Helluntaitansseja tanssittiin Tuoppi
Teamin tahdissa 17.5. Koska erityisempiä
soraääniä ei ole Helluntain jälkeen
kuulunut ja hymyäkin on ihmisillä
piisannut, voidaan pitää tansseja
onnistuneena.

.........................................................
Siivoustalkoot
..........................................................

Siivoustalkoisiin 25.5. osallistui ennätysmäärä vaunukuntia ja paljon saatiin
aikaan. Vilpola saatiin harjakorkeuteen ja
nurkat siistiin kuntoon. Sää suosi ja kesän
odotus sai ihmiset hyvälle tuulelle.

..........................................................
Kylähullut Kulkurit
..........................................................

Kylähullut Kulkurit järjestivät suuren
kevättapaamisensa
tänä
vuonna
Maisansalossa 7. – 9. kesäkuuta.
Kesän ensimmäinen, ehkä hieman
pelonsekaisinkin tuntein, vastaanotettiin
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iso tapahtuma. Kylähullut kulkurit
saapuivat massiivisten, entisten linja-,
kauppa- ja kirjastoautojen kanssa
Maisaan. Huolta aiheutti erityisesti tilan
riittävyys. Lisäksi pelättiin maaperän
kestävyyttä. Koko Maisan alue oli ollut
koko kevään yhtä hyllyvää savikraateria,
erityisesti teiden osalta.
Tapaaminen toi Maisaan yhteensä 69
ajoneuvokuntaa, joista suurin osa koostui
suurista linja-auton koriin rakennetuista
matkakodeista.
Mukanaan kulkurit toivat reilusti
hyvää meininkiä, omia saunoja sekä
upeasti rakennettuja matkakulkimia
innovatiivisine ratkaisuineen. Ja vaikka
Maisansalo tältä viikonlopulta olikin
periaatteessa suljettu muilta matkaajilta,
paikalle saapuneille löydettiin kuitenkin
tilaa. Myös maaperä kesti hienosti raskaan
kaluston.
Taikuri vieraili alueella tekemässä
temppujaan. Hauskuutusta riitti aikuiseen
makuun sopivien vitsien muodossa, ja
lapsia viihdyttivät taikatemput, joihin
liittyi ylimääräisiä hauskoja jekkuja.
Maisansalon ja Kylähullujen välillä
miteltiin myös lentopallossa. Lopputulos:
Maisa – Kylähullut 6-0.
Ja mikä parasta – sää suosi jälleen kerran
vierailijoita Maisassa ja helli lämpimällä
auringonpaisteella. Lämpötilat olivat
lähempänä kolmea- kuin kahtakymmentä
astetta.
15.6. oli lasten juhlaa! Maisa-nallen
nimenantojuhlat pidettiin ja paikalla oli
mukavasti lapsia ja nimiehdotuksiakin
saatiin.
Juhlien
tiimellyksessä

syötiin herkkuja, leikittiin, kisailtiin
ja tanssittiin. Siellä missä lapset
viihtyvät, siellä myös vanhemmilla
on
mukavaa!
Nimiehdotuksien
joukosta voittajaehdotukseksi lapsista
muodostunut raati valitsi nimen ”Nita”.

..........................................................
Maisan Juhannus
..........................................................

Juhannuskokko paloi jälleen upeasti ja
turvallisesti
Juhannuksen juhlijoita alkoi saapua
Maisansaloon sankoin joukoin jo
torstai-iltapäivänä. Juhannuksen ohjelmanumeroita olivat mm. karaoke,
tanssiorkesteri, lipunnosto, kokko, juhannuspolku, sekä leikkimieliset olympialaiset
lapsille ja aikuisille. Tekemistä siis riitti!
Juhannuspolku oli tänä vuonna hieman
aiempia vuosia haasteellisempi, aikuisten
reitin kokonaispituuden ollessa yli
viisi kilometriä. Osanottajia polulle
tuli runsaasti, vastauskuponkeja polun
varrella olleisiin kysymyksiin kertyi yli
80 kappaletta. Täysin oikein menneitä
vastauksiakin oli runsaan 20 kupongin
verran.

•••Maisan kuulumisia •••
Naisten sarja:
1. Sari Kouhia
2. Anneli Toivola
3. Heli Johansson
Miesten sarja:
1. Kimmo Hämäläinen
2. Tauno Rautio
3. Kari Ojala

Juhannusliputus aloitettiin juhlavasti
kauniin laulun säestäessä lipunnostoa.
Juhannuskokko oli kooltaan suuri,
ja se paloi kesäillassa näyttävällä ja
kuumottavalla liekillä, minkä varmasti
kaikki kokkoa seuraamassa olleet saivat
tuntea.
Maisan massiivista kokkoa
saavuttiin katselemaan kaupungista
saakka. Myös mökkiläiset saivat nauttia
kokosta vastarannalla ja veneissä. Ja
vaikka yleisön keskuudessa hieman
epäilevästi kuiskuteltiin siitä pysyisikö
tuli hallinnassa, valmistelut ja pohjatyöt
oli huolella tehty ja kokko saatiin
poltettua turvallisesti. Vielä läpi yön
kävivät toimikuntalaiset tarkastamassa
kokkopaikkaa ja kostuttamassa kyteviä
kokon jäänteitä.

Kuulantyöntöä kottikärryllä
Aikuisten olympialaiset järjestettiin
ensin. Siinä lajeina olivat saappaanheitto,
pallonheitto
maalitauluun
sekä
kuulantyöntö kottikärryillä. Olympialaiset
käytiin perjantaipäivänä hyvässä ja
iloisessa hengessä, ja voittajat tulivat
valituiksi.

Nita-nalle viihdyttää Maisassa lapsia
kaikille järjestelyihin osallistuneille!

......................................................
Petankkia
......................................................

Petanque-kuulaa heitetiin Maisassa 5.7.7. Perjantai-iltana kisayleisöä tanssitti
orkesteri Iltaset. Itse kilpailut alkoivat
hieman epävakaisessa säässä, mutta sää
muuttui loppua kohden aurinkoiseksi.
Kisan jälkeen käytiin jälkipelit karaoken
merkeissä. Kilpailuun osallistui seitsemän
joukkuetta.
Tulokset:
1. Hämeen Hitaat, Merja Lainesalo,
Veikko Sinijärvi, Martti Seppälä
2. Team Taikajuoma, Ville Ehonen, Riku
Heikkilä, Jone Haarala
3. Kotkat, Tuula Saarilahti, Kaija Eskola,
Antti Eskola
4. Mustaherukat, Birgit Tuomensalo,
Tarja Pohjolainen, Pentti Hartikainen
5. Pikku ”kakkonen”, Pirkko Happonen,
Rauno Ojala, Kari Syrjänen
6. Kuiva ja nasevat, Tuija Mäkinen, Janne
Mäkinen, Timo Selin
7. Huru-ukot, Leevi Katila, Ilpo Rekioja,
Reijo

......................................................
Hämyjen karaokekisan
esikarsinnat
.....................................................

Silmä ja käsi tarkkana pisteenmetsästyksessä
Lasten olympialaiset käytiin lauantaipäivänä, ja lajeina lapsilla olivat
saappaanheitto, pallonheitto maalitauluun
sekä polkuauto-formulat. Kisat olivat
kovatasoiset ja reipashenkiset.
Lämmin
kiitos
kaikille
Maisassa
Juhannuksenviettoon osallistuneille, sekä

.....................................................
Possujuhlat
.....................................................

20.7. käytiin Maisassa Hämyjen karaoke
kilpailuun
tarvittava
esikarsinta.
Jokaiseen sarjaan löytyi edustaja, mutta
loppukilpailussa heitä kaikkia ei päästy
kuitenkaan kuulemaan.
Karsintojen tulokset:
Lasten sarja:
1. Jenna Johansson
2. Jere Paavilainen
3. Ronja Ollila
Nuorten sarja:
1. Jasmiina Suomu

Siinähän se, odottelee herkkusuita
Maisassa vietettiin possujuhlaa 2.-4.8.
Juhlan humussa tanssittiin orkesterin
tahtiin ja maisteltiin maukasta possua.
Possun kaverina oli tuoretta patonkia
ja perunasalaattia. Kaikille halukkaille
oli possua tarjolla ja tyytyväisiä ilmeitä
olikin nähtävillä. Annokset olivat
varmasti koko rahan arvoiset, niin
kooltaan kuin maultaankin.

Pöytä koreaksi myös salaateilla ja muilla
höysteillä

...................................................
Rannaltaonginta
.....................................................

Maisan perinteinen rannaltaonginta
-kilpailu tapahtui Maisan edustalla
Näsijärven rannalla. Onginta-alueen
oli tarkoitus ulottua lahden pohjukasta
Maisansalon kartanon venelaiturille
saakka. Hieman harmitusta aiheutti,
kun kartanolta ilmoitettiinkin, ettei
heidän sauna-alueellaan saa onkia.
Niinpä jotkut reippaat kalastajat
joutuivat vaihtamaan apajiaan. Silti
kaikille riitti hyvin tilaa ja kalojakin
Pica-viesti 4•2013 7

•••Maisan kuulumisia •••

Tässä on huippupaikka, ei muita
kilpailijoita lähelläkään

Maisan olympialaisten palkittuja

Vähän on ruuhkaa, mutta jos kala syö, niin paikkaa ei kannata vaihtaa

Tuuletukset kunnossa
Karaokekisojen voittajia

järvestä nostettiin. Onginta-aikaa oli neljä
tuntia, lapsille ja aikuisille oli omat sarjat.
Tulokset:
Lasten sarja:
1. Oskari Mäkinen 262 g
2. Riia Vastamäki 252 g
3. Iida Hakolahti 150 g
Nuorten sarja:
1. Antti Hautajärvi 672 g
2. Joona Heinonen 158 g
Naisten sarja:
1. Leena Aittokallio 1616 g
2. Lea Virtanen 910 g
3. Kirsti Qvick 826 g
Miesten sarja:
1. Jaska Sankila 1 706g
2. Rempe Pinomäki 1 180g
3. Janne Heinonen 946g

......................................................
Hämyjen karaokekisojen
finaali
......................................................

Lauantaina 24.8. laulettiin Maisansalossa
Hämyjen karaoke-kilpailut finaali.
Maisaan saapui runsain mitoin auto- ja
vaunukuntia. Oli kannatusjoukkoja ja
kuuntelijoita, kilpailijoita unohtamatta.
Perjantai-iltana availtiin karaoken
merkeissä ääntä ja hiottiin tekniikkaa.
Lauantaina kilpailut aloitettiin lasten
sarjalla, puolenpäivän aikaan avattiin
Pubi ja samalla jatkettiin nuorten,
naisten ja miesten sarjan finaaliin.
Finaalissa kilpailijat esittivät kaksi
ennalta
valitsemaansa
kappaletta.
Kilpailut Juontanut Pekka Hilden
onnistui hienosti rentouttamaan laulajia
ennen esitystä pienellä rennolla huulen
heitolla. Tuomaristossa istui Markku
Plym, Hannele Hilden sekä Reima.
Tuomarit olivat ulkopuolisia, eivätkä

edustaneet mitään karavaani1aluetta.
Karaokekansalle oli keitetty makoisat
hernekeitot, paistettu lettuja ja iltaisin
oli vielä grillikin auki. Järjestelyt menivät
nappiin, Maisansalo sai kiitosta hyvin
järjestetystä tapahtumasta.
Tulokset:
Lapset:
1. Miisa Vehviläinen (Uusimaa)
2. Viivi Väkiparta (Lahti)
Nuoret:
1. Jere Paavilainen (Forssa)
Naiset:
1. Taina Aaltonen (Kanta-Häme)
2. Sari Kouhia (Pirkanmaa)
3. Anneli Toivola (Pirkanmaa)
Miehet:
1. Jari Koivula (Lahti)
2. Manne Tenhola (Kanta-Häme)
3. Jarmo Rantanen (Pirkanmaa)

Syyshuolla autoasi/vaunuasi
lämpimässä hallissa
Tee-se-itse-halli Nokialla
Hallin vuokra 14 €/ alkava tunti. Vuokraan sisältyy pesurin ja
paineilman käyttö. Meiltä myös ostettavissa pientarvikkeita ja
kemikaaleja, sekä apua renkaiden vaihtoon ja säilytykseen.

Avoimet ovet päivät 28-29.9.2013 (10-16.00).

Vaihtoautoja/tarvikkeita/tilojen esittelyä– makkaraa grillistä.
Tervetuloa!

Lomabil Oy

Nosturinkatu 6 E, 37150 NOKIA

010 271 8321

www.lomabil.com

AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423

KOR AAMO

AVAJAISET LA 5.10. KLO 9-14
• Avajaispäivänä määräaikaishuollon tilanneille
katsastus veloituksetta
OA
• Iskaritestaus
TERVETUL
• Webasto-arpajaiset
N!
AVAJAISII
• Vanhoja autoja
• MAKKARATARJOILU

HUIPPULAADUKKAAT
TALVIRENKAAT
MEILTÄ

RENAULT
VOLVO

MYÖS MUIDEN
MERKKIEN HUOLLOT.
-10 %
-OSISTA
HUOLTO AN-KORTILLA!
HUOM!
V
S CARA
ALENNU

Kts. myös tarjouksiamme netistä: www.pirkanmaanautotaito.fi

- KORJAAMO • SUZUKI • VOLVO • RENAULT
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•••Männikön kuulumisia •••

Juhannuksen viettäjiä avajaistapahtumassa ja lipunnostossa

Männikön kesä Elviiran
silmin

A

lkaa kesäkuinen kaunis viikonloppu,
Elviira heräilee vintiltään ja
mitä hän näkee. Juhannukseen on
aikaa enää viikko, ja Männikössä on
meneillään valtavat talkoot. Kaikki
kynnelle kykenevät hääräilevät erilaisissa
askareissa. Puskia karsitaan, nurmikoita
leikataan ja mitä ihmettä tapahtuu lasten
leikkipaikalla. Sinne on tuotu kasoittain
uutta hiekkaa, leikkimökki on saanut
uuden paikan ja parhaillaan Sari maalaa
sisätiloja. Pomppulinna Pellekin on
näköjään muuttanut pois rannasta ihan
tramboliinien viereen. Elviira hymyilee
ja nyökyttelee päätään tyytyväisenä. Hän
tietää, että tulee kuulemaan paljon lasten
ilakointia tulevana kesänä.

..................................................
Juhannus
..................................................
Elviiraa vähän jännittää. Keskikesän juhla
on alkamassa, mutta saadaanko hieno
sää. Elviira päättää katsoa tulevaisuuteen
lasipallostansa, ja hän näkee että luvassa
on aurinkoa ja lämpöä. Samalla Elviira,
utelias kun on, katsoo samalla mitä muuta
juhannuksena tulee tapahtumaan. Kas,
tuolla lapset kilpailevat polkuautoilla
tarkkuusajoa ja tuolla Männikön
nuorisotoimikunta
leikittää
lapsia.
Ilmassa näyttää olevan kymmenittäin
10 Pica-viesti 4•2013

Juhannusruno, Anneli Ojala

Joitakin näyttää olevan kävelylenkillä ja
vastaavan samalla reitin varrella oleviin
kysymyksiin. Kutsuvat sitä Bingolenkiksi.
Osa väestä näyttää istuskelevan rauhassa
Harald’s pubin terassilla ja nautiskelevan
kauniista kesäpäivästä. Näyttää sitä
tarinaa riittävän, kun karavaanarit
muistelevat menneitä ja suunnittelevat
tulevia seikkailuita.
Elviira kääntää lasipalloaan, niin että
näkee mitä saunoilla tapahtuu. Kaikki
saunat näyttävät olevan kuumina
kylpijöitä varten. Mutta mitäs tuolla
padon nurkilla tapahtuu. Myös sieltä
näyttää nousevan savua piipusta. Mara ja
Veijo remonttiryhmineen sai kun saikin
uuden tilaussaunan valmiiksi.
Elviiran lasipallossa ilta etenee. Aurinko
on nyt siinä kohtaa taivaanrantaa,
että kokon pitäisi syttyä. Ooh, onpa se
kaunis. Väkeä näyttää olevan satamäärin
ihastelemassa komeaa kokkoa. Osa
näyttää olevan pukeutunut jo valmiiksi
illan tansseja varten. Elviira tietää
vanhastaan, että Huvikummun sali tulee
olemaan täynnä kuumaa keskikesän
tunnelmaa. Tänä vuonna väkeä tulee
tanssittamaan Tapio Siimes. Ja senkin
Elviiran tietää vanhastaan, että vaikka
juhannusaattona väki tanssii paita
märkänä, niin jo seuraavana iltana
jaksetaan taas karaoketansseissa pistää
jalalla koreasti.
Elviira vie lasipallon kaappiin ja
hymyilee tyytyväisenä. Juhannus näyttää
onnistuvan hienosti. Paikalla olevilla
toimikuntalaisilla on hommat
selvillä. Maarit, Vellu, Esa ja Jouni ovat
valmiina portilla ottamassa väkeä vastaan

paperilennokkeja ja ilmapalloja. Jotain
kisaa siellä on varmaan menossa.
Lasipallostaan Elvira
näkee myös, että
lapsia on kutsuttu
vierailemaan täällä
hänen
vintillään.
Onpa jännittävää.
Vielä Elviira päättää
vilkaista,
mitä
aikuiset puuhaavat
juhannuksena.
Näyttää olevan kisaa
heillekin
luvassa.
Formulapolkuautojen startti:
Tuolla näyttää väki
”Ladies and gentlemen, start your engines!”
hurraavan, kun
saappaat lentävät ilmassa metritolkulla. ja opastamassa paikalle. Toimistossa
Paras naisista viskaa saappaan 12 m tietokoneet käyvät kuumina, kun Soile
päähän ja paras miehistä jopa 22 m päähän. ja Johanna kirjaavat saapuvia sisälle ja
Minigolf-radalla näyttää olevan myös kisa toivottavat kaikki tervetulleiksi Männikön
käynnissä, ja lasipallo kertoo että voitto juhannusjuhlaan.
tulee menemään Ossi-nimiselle herralle.

•••Männikön kuulumisia •••
Elviira on tyytyväinen, mutta hieman
väsynyt. Hän palaa vintilleen ja päättää
huilata muutaman viikon. Kahden
viikon päästä on tulossa musiikkitreffit,
ja silloin alue on taas täynnä vilinää ja
vilskettä.

...............................................
Musiikkitapahtuma
...............................................
Kävyistä taidokkaasti ladottu tunnus

..........................................
Pubi-tikkakisat
..................................................
Elviira
valmistautuu
seuraamaan
seuraavia treffejä. Tällä kertaa hän
päättää osallistua itse järjestelyihin, ja
naamioituu yhdeksi toimikuntalaisista.
Hän tietää, että auttavia käsiä tarvitaan
aina. Mutta mihinkähän sitä osaisi
tarttua. Katsotaanpa toimikuntalaisten
sähköposteja. Kuka tekee esitteet, kuka
hakee tikkataulut, onko jo juomat
tilattu? Huh, huh. Ja lista jatkuu, kuka
on toimistolla, kuka myy pubissa, kuka
paistaa makkarat ja pyttipannut, entäs
järkkärit ja karaoke. Vielä pitäisi siivota
ja lämmittää saunoja. Onneksi itse
kisajärjestelyitä varten on oma iskuryhmä,
Ari, Esko ja Jouko pyörittävät hommaa
vuosien kokemuksella.
Elviiraa vähän pyörryttää, miten tästä
selvitään. Mutta jotenkin vaan, puserossa
on semmoinen tunne, että tämä porukka
luottaa toisiinsa ja hoitaa hommansa,
joten hyvä tästä tulee. Elviira huomaa
pörräävänsä vauhdissa mukana, hei
täähän on ihan kivaa.
Itse tikkakisat alkavat jo perjantaina
karsinnoilla. Heittäjiä saapuu paikalle,
tunnelmia kuulostellaan ja katsellaan
ketä tuttuja on paikalla. Elviira kuulee
sivusta pieniä keskustelun pätkiä. ”Jaa,
hyvä että toikin on tullut, sehän pudotti
mut viime vuonna, katsotaas kuinka nyt
käy”, ”tänä vuonna voitto on mun, mää
jo niin näen ton pokaalin mun vaunua
koristamassa”. Elviira näkee jännityksen
kohoavan pikkuhiljaa jokaisen heittäjän
silmiin. Karsinnat jatkuvat vielä lauantai
aamupäivän,
heittäjän
parantelevat
tuloksiaan ja pyrkivät illan finaaleihin.
Välillä käydään joko Harald’sin terassilla
tai Huvikummun pubissa ottamassa
muutamat huurteiset ja sitten taas
heittämään. Lopulta koittaa itse loppukisa.
Huvikummun teltassa Elviira aistii
kiihkeän tunnelman. Vieläkö käsi kestää

Tikkakisojen naisten kärki

Miesten parhaat PubiTikassa
ja pitääkö hermot, osuiko kisakunto
kohdalleen.
Voittajia alkaa löytyä, tulokset vuoden
2013 Männikön Pubi-tikkakiskoissa ovat
seuraavat.
Kisa 1-9
Nuoret:
Sakala Jessica, tulos 61
Naiset:
Rantanen Kati, tulos 97
Miehet:
Häkkinen Petri, tulos 183
Kisa 301
Nuoret:
1. Virtanen Otto
2. Liitsola Jere
3. Mannila Joona
4. Sakala Jessica
Kisa 301
Naiset:
1. Lahtinen Johanna
2. Rantanen Kati
3. Liitsola Jasmiina
4. Nieminen Ellu
Miehet 501
1. Talja Esko
2. Rautio-Visuri Kauko
3. Luostarinen Ari
4. Setälä Unto

On
perjantai-aamupäivä,
Elviira
kolistelee
vintillään
ja
etsii
tanssikenkiään. Hän on suuri musiikin
ystävä ja on päättänyt ottaa tulevasta
musiikkitapahtumasta kaiken irti.
Elviira tietää, että parhaiten sen
onnistuu, kun hän seuraa juhlia yhdessä
Marja-Tertun ja Laurin kanssa. Heillä
on vuosien kokemus musiikkitreffien
juhlajärjestelyistä ja runsaasti tuttuja
musikantteja ympäri Suomen niemeä.
Elviira saa käsiinsä musiikkitapahtuman
ohjelman. Hän lukee sen tarkkaan
ja ensimmäiseksi huomaa soittajien
palaverin takkatuvalla. Sinne siis,
yhdessä Marja-Tertun, Laurin ja
Tiinan vanavedessä aistimaan soittajien
ensitunnelmia. Ja olihan siellä varsin
iloinen tunnelma. Soittajatutut tapasivat
taas toisensa joten kuulumisia riitti.
Riemukkaassa tunnelmassa sovittiin
yhdessä perjantai-illan tanssiorkesterit,
lauantai päiväjuhlan esitykset sekä
muut yhteissoittohetket alueella. Elviira
tutkii Tiinan selän takaa esitysten
muistiinpanoja ja painaa mieleensä, että
perjantaina Huvikummussa soittavat
seuraavat tanssiorkesterit, Timo Viru
& Kumppanit, Keke ja Kekseliäät,
Taru ja Toivotut sekä lopuksi Lepola
& Liukku & Övermart. Elviira lähtee
takkatuvalta valmistautumaan alkuillan
yhteissoittohetkiin sekä illan tansseihin.
Lauantaina kello 10.00 Elviira herää
vintillään Huvikummusta kuuluvaan
musiikkiin. Hän ottaa käsiinsä päivän
ohjelman ja kas, Huvikummussa ovat
alkaneet karaokekisan karsinnat. Hän
menee kuuntelemaan esityksiä ja nauttii.
Karsintojen jälkeen tuomaristo vetäytyy
vaativaan tehtäväänsä valitsemaan
loppukilpailuun päässeet. Elviira jää
Huvikumpuun
nauttimaan
lasten
karaoke-esityksistä.
Päiväjuhlaan Elviira ottaa paikan
eturivistä. Yhteissoiton jälkeen lavalla
esiintyvät
seuraavat
musikantit,
huuliharppuryhmä Seven Haalihurppu,
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Caravan-messujen ja
SUURI VIIKONLOPPUNÄY
KABE SMARAGD XL KING SIZE -13
38 760 €
Tähän vaunuun upea syystarjous,
arvoltaan 2 140 e Isabella 360 etuteltta
lisävarusteineen kaupan päälle!

DETHLEFFS NOMAD 650 RET --13
38 890 €
Uuden sukupolven Dethleffs erillisvuoteilla
ja tilavalla takaosan pesu-wc-tilalla. Korotettu varustetaso.

KABE AMETIST GLE B2 -13 41 750 €
Tähän vaunuun upea syystarjous arvoltaan
2 140 e sis. Isabella 360 etuteltta lisävarustein kaupan päälle

HOBBY 720 UKFe PRESTIGE -07 17 900€

ADRIA CLASSICA 663 UK -08 18 300€
Supersiisti lapsiperheen malli. Kattava
talvivarustus. Alde-nestelämmitys kaasulla
ja sähköllä, lattialämmitys, mikrouuni,
tavaraluukku ym.

HOBBY EXCELSIOR 650 UFF -06
18 500 € Siisti yksilö Hobbyn luksusmallistoa. Varusteissa vaaleat nahat.
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä.
Mikrouuni ym.

BüRSTNER VISEO 1 707 -12 76 260 €
Tyylikäs integroitu Bürstner, jossa neljä
valmista vuodetta ja paljon varusteita jo
vakiona. Ambiente-paketti, talvipaketti.

ADRIA MATRIX AXESS 590 SG -14
59 440 €
Uutuudessa avarat sisätilat lyhyestä korista
huolimatta. Trumalämmitys kaasulla ja
sähköllä, lattialämmitys.

LMC CRUISER T 722 -14
73 890 €
Saarekevuodemalli. Black Selection
paketin myötä huikea varustetaso sopivaan
hintaan..

ADRIA CORAL 670 SL -11 64 900 €
11/12 rek. Esittelyautotarjous yli 5 000 e
hintaedulla. Kunnon tavaratilat kahdella
luukulla, lämmitys kaasu/sähkö/lattia,
kaasu-uuni

DETHLEFFS T6901 EIGHTY -11 64 900 €
11/12 rek. esittelyautotarjous.
80-juhlavuoden erikoismalli runsain
varustein. Sisustuksessa uutta ideaa.

Tilava ja siisti vaunu lastenhuoneella.
Alde-lämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattialämmitys, kaasu-uuni

ADRIA CORAL 650 SP -08 43 800 €
Yksi suosituimpia Adria-malleja, pitkittäinen takavuode, iso pakastinjääkaappi, Truma-lämmitys kaasulla ja sähköllä

Uudet:
12
12 Pica-viesti
Pica-viesti 3•2012
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KABE ROYAL 560 XL KS -12 44 200 €
Tähän vaunuun kuuluu mahtava syystarjous arvoltaan 2 140 e sis. Isabella 360
etuteltan lisävarustein kaupan päälle.

CABBY 570 -08
22 900 €
Laadukas ruotsalainen parivuoteella,
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattialämmitys, suksiluukku, Heki-kattoikkuna valoilla

LMC CRUISER 672 G BLACK -14
74 300 €
Uutta LMC-mallistoa laatuvarusteissa
mainioon hintaan. Nyt uusi LMC
koritekniikka 12 v tiiviysturvalla

DETHLEFFS MAGIC WHITE EB -11
66 500 € 12/11 rek. Laadukas Magicmalli nyt esittelyautotarjouksessa halvalla.
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattialämmitys

atkot Hervannassa:
ÄYTTELY LA-SU 28.-29.9.
ADRIA ADORA 552 UL -06 16 500 €
Hyväkuntoinen erillisvuoteinen pohjoismaisella tekniikalla. Alde-nestelämmitys
kaasulla ja sähköllä, lattialämmitys

HOBBY 495 UL LA VITA -09 16 900 €
Siisti ja tyylikäs erillivuoteinen. Trumalämmitys sähköllä ja kaasulla. Iso kattoikkuna, tavaraluukku sivulla

HOBBY EXCELLENT 495 UL -09
16 900 €
Siisti, erillisvuoteinen. Truma-lämmitys
kaasulla ja sähköllä, lattialämmitys

SOLIFER FINLANDIA 600TBR -05 17 800 €

Kaappi- ja oleskelutilaa riittää. Alde-keskuslämmitys kaasulla ja sähköllä. Nestekiert. lattialämmitys

NÄYTTELY
AVOINNA
la 28.9. klo 10-15 ja
su 29.9. klo 11-16
DETHLEFFS BEDUIN 545 DBM -11
26 500 €
Uutta vastaava upea Dethleffs yli 6 000 e
hintaedulla uusiin. Avara pohjaratkaisu
pariskunnalle suurella etuvuoteella

HOBBY PRESTIGE 640 FMU -11
26 500 €
Hyvin varustettu keskiryhmämalli.
Dometic-ilmastointi kaukosäädöllä, kaasuuuni grillillä, Alde-nestelämmitys 2 tv:tä

LMC LIBERTY 560 -99
17 500 €
Takakeittiömalli isolla oleskeluryhmällä.
Nestekeskuslämmitys, markiisi, Webasto,
pyöräteline, radio

LMC TEC 560 -02
19 500 €
Isosta takaoloryhmästä saa helposti suuren
vuoteen. Markiisi, pyöräteline, kattoteline,
radio, lohkolämmitin, Waeco-ilmastointi.

HYMER STARLINE 640 -02 27 500 €
Integroitu takavetoinen Mercedesalustainen suurella oleskeluryhmällä.
Dometic-ilmastointi kaukosäädöllä, Eberidiesellämmitin, markiisi, pyöräteline ym.

HYMER B 514 GOLD EDITION - 08
51 500 €
Integroitu vm 2007, rek 2008 tyylikäs kullanhohtoinen erikoismalli. Truma-lämmitys
kaasulla ja sähköllä, Webasto, Dometicilmastointi

HOBBY PRESTIGE 720UML -10 26 800 €
Uutta vastaava, erillisvuoteinen sivuistuinryhmällä. Alde-nestelämmitys kaasulla ja
sähköllä, lattiavastus, suuri pakastin/jk

CHALLENGER GENESIS 32 -06
27 500 €
Näppärä auto kahdelle. Diesel-lämmitin
asuinosassa, kaukosäätö Webasto, markiisi, pyöräteline, peruutuskamera, radio

ADRIA WIN SP -03 RETKEILYAUTO
22 900 € Siisti. Fiat-ilmastointi. Trumailmalämmitys, CD-radio, lohkolämmitin ym.

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen
matkailuajoneuvovalikoimaan!

DETHLEFFS ESPRIT RT 6874 - 07
39 500 €
Rek. 1/2007, vm 2006. Poikittainen
takavuode, reilu tavaratila, markiisi, kahdet
tavaraluukut

Voit tutustua
jo ennakkoon
päivitettyyn
valikoimaamme
tarkemmin
netissä:
www.eralaukko.fi

CARAVAN ERÄLAUKKO OY
Caravantalo Hervannassa • Ahertajankatu 7, Tampere • Puhelin (03) 317 2800 • Ark.
9-17, la4•2013
10-1413
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•••Männikön kuulumisia •••

Musiikki valtasi Männikön ja soitto innosti kuulijoita lähes koko
viikonlopun terassin ulkotiloista Huvikummun estradille

Huuliharppuryhmä ”Seven Haalihurppu”

Pertti Kuparinen viulusoolo, Reijo
Kivimäki mandoliini, Paavo Huhtala &
Tauno Rautio, Vuoden Puskasoittajat
sekä Jokke & Kari.
Ihanan päiväohjelman jälkeen Elviira
menee hetkeksi vintilleen lepäilemään
ja
valmistumaan
illan
karaoke
loppukilpailuun. Samaan aikaan kisoihin
valmistautuvat
laulajat,
tuomarit
sekä juontajana toimiva ”Leppis”.
Männikön karaokelaitteissa näyttää
olevan hieman teknisiä ongelmia, jotka
tuovat oman mausteensa kisoihin.
Leppiksen huumorilla ja koko yleisön
hienolla
karavaanarihengellä
kisat
saadaan onnistuneesti läpi. Männikön
karaokekisan kolmen kärki on seuraava:

olemassa, vaan hänen henkensä
seurailee Männikön tapahtumia. Tarina
kertoo, että aikanaan, kun Huvikumpu
toimi lastenkotina, Elviira työskenteli
siellä hoitajana. Silloin tällöin itseänsä ja
alueen karavaanareita viihdyttääkseen
hän hieman kummittelee Männikössä.
Kaiken kaikkiaan Männikön kesä
on ollut tapahtumarikas. Uudella
toimikunnalla on riittänyt haasteita ja
vipinää. Apuakin on saatu, ja toimikunta
haluaa välittää kiitokset edellisille
toimikuntalaisille, auttaville käsille ja
toimiston kesätyöntekijöille, Johannalle
ja Soilelle. Lämpimät kiitokset ansaitsee
nuorisotoimikunta, lasten ja nuorten
omien juttujen järjestelyssä. Tukea
on saatu myös Männikön lukuisilta
yhteistyökumppaneilta. Erityiskiitokset
tuesta yrityksille, Rautia K-Maatalous
Virrat, Virtain Puunjalostus Oy, LemKem Oy, Cafe Herkkuhetki, Cartrade
Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Oy. Kiitokset vielä kaikille ihanille
karavaanareille, jotka olette vierailleet
Männikössä.

Naiset (oikealta vasemmalle)
1. Sari Kouhia
2. Tarja Kamila
3. Mervi Niinijärvi
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Elviira jää vielä hetkeksi katselemaan
illan karaoketansseja. Hän näkee paljon
tuttuja kasvoja sekä myös paljon uusia
tuttavuuksia. Kaikilla näyttää olevan
kovasti hauskaa. Kuitenkin päivä on
ollut pitkä ja tapahtumarikas, joten hän
lähtee vintilleen, istahtaa keinutuoliin ja
vaipuu ajatuksiinsa. Kohta hän huomaa
hyräilevänsä
laulua
”Karavaanari,
karavaanari on kaikkien kaveri”.

...............................................
Kirjoittajan kynästä
...............................................

Kuka on tuo salaperäinen Elviira?
Männikköläiset hänet tietävät ja hänen
temppunsa tuntevat, mutta valaistaanpa
asiaa myös muille. Oikeasti Elviiraa ei ole

Miehet (oikealta vasemmalle)
1. Leo Harjunpää
2. Jarmo Rantanen
3. Tarmo Halminen		

Karavaanarin viulu ja harmonikka

Caramba cup-osakilpailu Vankkurimännikössä
Kyllä se peruuttaminen naisiltakin sujuu.

V

uosia sitten oli Maisansalossa
Caramba
cup-osakilpailu.
Tietämättä mitä se oli, tuoreena
karavaanarina menin katselemaan sitä.
Koko päivä sujui nopeasti aurinkoisena
iltapäivänä ja tuloksena oli vankka
ihailu kuljettajien taitoja kohtaan sekä
kärähtänyt auringon polttanut iho.
Caramba on kilpailu, jossa matkailuajoneuvoyhdistelmää käsitellään ratakuvioita läpi ajaen, yleensä enemmän
peruuttaen kuin eteenpäin mennen.
Tosin moni meistä ei menisi eteenpäin
yhtä lujaa vauhtia radan läpi kuin
kilpailijat peruuttaen. Caramba-kilpailuja
on suomenmestaruustasolla. Kilpailu
järjestettiin tänä vuonna keväällä
Kuopiossa liittokokouksen yhteydessä.
Pohjoismaisella tasolla myös kilpaillaan
muiden
pohjoismaiden
edustajia
vastaan. Caramba cup -osakilpailuja
on neljä vuodessa. Kilpailu on avoin
kaikille karavaanareille. Tänä vuonna
on pitkästä aikaa ollut mukana
myös
naisosanottaja.
Kilpailussa
ajetaan
matkailuvaunuyhdistelmällä
kaksi kierrosta, joissa molemmissa
on ratamestarin valitsemat kolme
ratakuviota. Kilpailussa on erilaisia
sarjoja, esim. Caramba cupissa on
aloittelijoiden, naisten, miesten nuorten
ja ikämiesten sarjat. Sarjarakenne hieman
poikkeaa toisistaan riippuen, minkä
tasoinen kilpailu on kyseessä. Lisätietoja
säännöistä ja ratakuvioista on liiton
nettisivuilla.

Kilpailussa on mahdollista olla 21 kuviota
ja ne kaikki vielä lisäksi peilikuvina.
Kyllä siinä vaunu saa kyytiä ja pääkin
voi mennä pyörälle. Yhdistelmän
käyttäytyminen on tunnettava ja liika
kaahaminen ei ole sallittua. Ruopia ei saa,
eikä rengas ei saa vinkua. Lukkojarrutusta
ei myöskään saa tehdä. Luonnollisesti
vaunuakaan ei saa kaataa. Virhepisteitä
tai oikeastaan suoritukseen lisäaikaa tulee
liikkeen korjauksesta ja liikennekeiloihin
osumisesta. Kokonaisaika on se, joka
ratkaisee kilpailun voittajan. Kuulemma
historiassa on kyllä kerran vaunukin
kaatunut. Kyllä meidänkin yhdistyksen
vaunu sai kyytiä kun Caramba cup
-kilpailu oli Vankkurimännikössä elokuun
puolessavälissä. Nyt ainakin vaunu osaa
miten kuviot menevät, mutta kuljettajista
en ole niin varma.
Mahdollisesti
myös
ensi
vuonna
yksi Caramba cupin osakilpailu olisi
Vankkurimännikössä.
Kilpailutilanne
taisi innostaa tai sitten muuten pää
meni kilpailua katsellessa sekaisin,
kun muutama jäsenemme lupasi
osallistua cupkilpailuun, jos se pidetään
Vankkurimännikössä
ensi
vuonna.
Haaste siis on heitetty kilpailujen
järjestäjille ja mahdollista on, että ensi
vuonna osakilpailussa on Pirkanmaata
edustamassa jopa kolme naista ja
kaksi miestä. Kaikkeen sitä olemme
lupautuneetkin, toivottavasti ainakin
katselijat viihtyvät.
		Harri Järveläinen

Suomen ja Pohjoismaiden mestari näyttämässä
mallia Virroilla

Ratatuomari tarkkailee suoritusta.

Keli kuin keli, sateellakin on ratakuvio
suoritettava koskematta keiloihin.
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Haastakaa itsenne ajomerkkisuorituksiin
epävirallinen kisa turkulaisia vastaan,
mutta yhdistyksessämme on aina
yritetty suorittaa enemmän merkkejä
kuin turkulaiset. Valitettavasti nykyisin
ajomerkkisuorittajia on hämmästyttävän
vähän. Aloittaessani merkkisuorituksien
tekemisen niin meitä suorittajia oli
jonossa odottamassa omaa vuoroaan.
Pitäisihän meidän nyt ainakin turkulaiset
voittaa eli sen verran aktiivisuutta toivon
jäsenistöltämme.

Peruuttamista suoraan 10 metriä. Tehtävänä edessä
olevan esteen etäisyyden arvioiminen - osua ei saa.

Y

hdistyksessämme on ollut vuosikymmeniä mahdollisuus suorittaa
ajoharjoittelua ja ajomerkkisuorituksia.
Moni onkin suorittanut jonkin ajomerkin
kauan vuosia sitten ja kysyttäessä
tulemista suorittamaan merkkiä, vastaus
onkin että minulla on jo merkki. Mutta
ainahan sitä merkin väriä voi kirkastaa
kohti mestarimerkkiä.
Aluksi matkailuvaunulla ja omalla
autolla suoritettiin vuosia harjoittelua
ja merkkisuorituksia. Niin minäkin ja
oli se meidän esikoistyttökin repsikkana
turvaistuimessa ensimmäisiä ajomerkkejä
suorittaessani, tosin kartanluku oli varsin
uneliasta. Nykyisin hän miettii millaisen
vaunun haluaa, kun saa ajokortin; niin
se maailma muuttuu… Toivottavasti
tulee ajomerkkisuorituksia tekemään ensi
kesänä.
Nykyisin matkailuautolla voi myös
suorittaa
ajomerkkisuorituksia
niin
kuin omalla autolla ja matkailuvaunulla.
Ratasuorituksetkin ovat miltei samanlaisia.
Matkailuautolla on suorittaminen ollut
mahdollista meidänkin yhdistyksessä nyt
neljänä vuotena. Allekirjoittanut taisi olla
ensimmäinen mestarimerkin suorittanut,
mutta ensimmäisen pronssisen merkin
suoritin toisen yhdistyksen tapahtumassa.
Tästä
innostuneena
aloitimme
ajomerkkisuorituksen
matkailuautolla
myös oman yhdistyksen tapahtumissa.
Yhdistyksen on hieman arvokasta
hankkia omaa matkailuautoa pelkästään
harjoittelua ja ajomerkkisuorituksia
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Liiton nettisivuilla ovat löydettävissä
ajomerkkisuoritukset, mutta tietysti
meidän
yhdistyksen
tapahtumiin
saa tulla harjoittelemaan. Olemme
pyrkineet pitämään kaksi harjoittelu- ja
suorituspäivää molemmilla alueilla, mutta
välillä ovat suorittajat olleet valitettavasti
jossain muualla.

varten ja tänä vuonna olemmekin saaneet
lainaksi Best-Caravan Oy:ltä jokaiseen
neljään tapahtumaan matkailuauton,
suurkiitos siitä heille. Näin omalla
matkailuautolla olleiden ei ole tarvinnut
purkaa leiriä päästäkseen harjoittelemaan
ja suorittamaan ajomerkkiä.
Ammattiautoilijakin on tarkkana
suorittaessaan ajomerkkiä

Suoraan peruutusta vaunuyhdistelmällä
Maisansalossa
Sekä vaunulla että matkailuautolla on
mahdollista suorittaa ajomerkki per
vuosi. Ensimmäinen ajomerkkisuoritus
on Pronssi, jonka jälkeen tulee Hopea.
Kultaisia merkkejä on kaksi; Kulta-I
ja Kulta-II, josta saa enemmän
mainetta ja kunniaa, kun Kulta-I:stä
saa kultaisen pinssin. Viimeisenä
voi suorittaa Mestarimerkin, jonka
nykyisin voikin suorittaa vaikka joka
vuosi. Erona merkeissä on suoritusajan
pituus ja tehtävien suorittamisessa
tehtyjen sallittujen korjauksien määrä.
Mestarimerkkejä suorittaessa ei tarvitse
korjata, vaan kaikki sujuvat hienosti…
En tiedä mistä on saanut alkunsa pieni

Liitto järjestää vuosittain Karavaanarin
ajotaitokorttikurssin. Suosittelen sinne
mukaan menoa. Toki aikaahan se vie
muutaman viikonlopun, mutta eiköhän
meille kaikille pieni liikennesääntöjen
kertaus ole paikallaan. Ja missä muualla
olisi esimerkiksi mahdollista harjoitella
väistöliikkeitä talviolosuhteissa autolla
ja
matkailuvaunulla.
Harjoitteluun
kuuluu myös pimeänajoharjoittelua ja
taitoajoakin. Ainoat vaatimukset ovat
voimassa oleva ajokortti ja jokin suoritettu
ajomerkki.
Suorituksia tänä vuonna oli vaihteeksi
varsin
mukavasti,
mutta
kyllä
ajoharrasteryhmä ehti myös suorittaa
merkkisuorituksia
kun
muitakaan
ei ollut paikalla. Ajoneuvon ja
ajoneuvoyhdistelmän hallitseminen on
hyvä taito ja sitä pitää ylläpitää, että tietää
mihin suuntaan rattia kääntää sekä miten
yhdistelmä käyttäytyy. Haastakaa toisenne
ja tulkaa vaikka vain harjoittelemaan.
Ajoharrasteryhmä auttaa niin paljon ja
kauan kuin tarvitsee.
Harri Järveläinen

SMV-Caravan Team Finland vieraili
Männikössä 30.8-1.9.
Pala vaunuilun historiaa oli ihasteltavana Männikössä.
Porukka ei meinannut nahoissaan pysyä, kun perjantaina
portista lipui toinen toistaan upeampia yhdistelmiä.
Munavaunut vuosimallia 1960 - 1984 sekä niihin
täydellisesti sopivat vetoautot saivat kyllä päät kääntymään.
Männikössä oli varattu kerholle oma yhtenäinen alue
Huvikummun vierestä nurmikentältä. Munavaunuja
ihastellessa tuntui kuin olisi yhtäkkiä palannut ajassa
50 vuotta takaisin päin. Minna, yksi kerhon jäsenistä,
varoitteli että jo ensimmäisestä kerrasta voi jäädä
koukkuun munavaunuiluun. Harrastus imaisee mukaansa.
Kerhon sihteeri , Armi, kertoo että kouk-kuun jääneitä
on jo varsin runsaasti. Kerho perustettiin vuonna 2008,
perustajajäseniä oli neljä. Tänä päivänä kerhoon kuuluu
yli 40 jäsentä. Armin ja Timin oma muna on vuosimallia
1969 ja totta kai sisältä alkuperäisessä kuosissa. Kaikki
sisätilat on aikanaan valmistettu vanerista, muotoilu
ja toimivuus on mietittyä, kuitenkaan munan pyöreitä
muotoja unohtamatta.
Muuten vierailu sujui varsin rennoissa ja mukavissa
merkeissä. Niin kuin aina. Männikössä tietysti saunotaan
ja paljon. Ja sitten tietysti tanssitaan ja lauletaan ja syödään
ja ... Yksinkertaisesti pidetään hauskaa. Loppuun vielä
tämä usein karavaanareitakin vaivaava kysymys, onko
sillä koolla väliä? SMV-kerhon motto kertoo totuuden.
”Munan koolla ei ole väliä, pääasia että on muna.”

Talvi tulee.
Huollata
matkailuajoneuvosi
kuntoon

Syys-lokakuun tarjous
karavaanareille:
• Matkailuajoneuvojen
vuosihuolto 170 €
(norm. 185 €)

• Kaasulaitteiden
koeponnistus 29 €
(norm. 35 €)

• Matkailuajoneuvon
kosteusmittaus 62 €

(norm. 70 €
Jymyn
Caravanpalvelu Oy

Nosturikatu 6 c, Nokia
puh. 040 729 8889

e-mail: jymyn.caravanpalvelu@gmail.com
Palvelemme ma-pe 8-17

Liiton toimiston ja Caravan-lehden
puhelinnumerot:
TOIMISTO: Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Keskus
(03) 615 311
Suorat numerot:
(03) 615 3121 Timo Piilonen
615 3122 Petriina Punkari-Mäkiaho
615 3123 Leena Paavola
615 3124 Jaana Laine
615 3131 Inka Helen
615 3132 Anne Nieminen
615 3133 Teemu Tuuri

CARAVAN-LEHTI
615 3140 soi kaikilla
Suorat numerot:
615 3141 Pekka Heinonen
615 3142 Pirjo Rättyä
615 3144 Sari Reimi
615 3161 Faksi
www.karavaanarit.fi
www.caravan-lehti.fi
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Matkailuautoilijat kokoontuivat 5.6.2013
Lomabil Oy:n tiloissa Nokialla.

Lomabiilin pojat ja tytöt olivat laittaneet
hallin viimeisen päälle siistiksi, arvosanaksi erinomaisen hyvä.
Kahvitarjoilu oli järjestetty pitopalveluna
ja katetussa ulkoteltassa, joten kaikki saivat keskittyä juttelemaan keskenään kahvittelun merkeissä.
Tästä saisivat muutkin tilaisuuksien järjestäjät ottaa oppia. Olen saanut illan
kävijöiltä paljon myönteistä palautetta
pitopaikan valinnasta ja tarjoilusta, hyvä
näin.

Aurinkokennolla
energiaa

Näytimme osastolla ”Tietoa Taitoa Tekniikkaa”, mitä kaikkia lisävarusteita on
asennettu matkailuautoihin mm. aurinkokennon, jolla tuotetaan virtaa akkuihin. Laite on todella hyvä; ei olla riippuvaisia aina verkkovirrasta ja myös auton
akkukin latautuu samalla.
Aurinkokennoja on hyvin monen tasoisia, heikoimmin lataavat ovat halvimmat.
Pääsin maahantuojan suostumuksella
näkemään mitä kaikkia eroja niissä on.
Älä osta halvinta, niitä joudut ostamaan
useita.
Matkailuautojen aurinkokennoissa pitää olla hyvä tärinän ja sään ym. kestävä
rakenne, jotta aurinkokennolla voidaan
saada paras mahdollinen hyötysuhde.
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Kyseinen kenno, jonka asensimme on
monokristallinen ja useamman käyttäjän kokemusten perustella valittu tuote.
Se lataa hyvin, vaikka aurinko ei paistakaan, teho 100 W, koko 1270 x 545 x 55
mm. UV-suojattu johto 6 m, virtasäädin
kahdelle akulle, led-näytöllä kaapeloinnin
läpivientikulma, liitin suoraan electroblock eli asunto-osan latausyksikköön. On
myös mahdollista kytkeä suoraan asuntoosan akkuun.
Asennus ei ole vaikeaa, koska mukana
ovat suomenkieliset asennusohjeet.
Kennojen hintoihin on todennäköisesti
tulossa korotus, kun EU asettaa kiinalaisille aurinkopaneeleille suojatullin.
Lomabil myy pakettia 650 € hintaan, joka
sisältää myös liimat. Tarvittaessa voit itsekin asentaa sen Lomabil Oy:n itsepalveluhallissa. Myynnissä on myös kaikenlaisia
matkailuautojen ja vaunujen varaosia ja
tarvikkeita ja tarvittaessa he tilaavat haluamiasi tuotteita. Kaikenlaiset rengaspalvelut sekä myynnin että asennuksenkin
suhteen löytyvät heiltä. Talvisäilytyspalvelu renkaille heillä on ollut jo pidemmän
aikaa.

Matkat

Tilaisuudessa kävi ilmi, että monet olivat
matkustaneet eri puolilla Eurooppaa ja
jotkut olivat menossa mm. Italiaan, Saksaan ja Ranskaan. Oli niitäkin, jotka olivat olleet koko viime talven Espanjassa
ja saatujen kokemusten mukaan olivat
viihtyneet. Vesipisteet olivat tammikuussa
useissa Euroopan matkaparkeissa jäässä,
mutta huoltoasemilta sai vettä, joten siitä
ei ongelmaa syntynyt.
Kaasua saa tankattua parhaiten, jos itsellä
on oma täyttöadapterisarja. Muista, että
Wilhtom-täyttöliitin- ja Euro-set-sarjoilla
ei voi tankata Euroopassa kaasupulloja.

Sähkölevy on hyvä varuste, jos haluat leirialueella keittää sähköllä. Euroopassa on
usein vain 6A sulake, jolloin joutuu hiukan säätelemään muita sähkölaitteita pois
päältä.
Polkupyörä on hyvä liikkumisväline. Kunto nousee ja näkee maisemia mm. hyvällä
taittopyörällä ajelee pidemmänkin matkan.

Turvallista

Turvallisuus puhuttaa aina ja kannattaa
noudattaa perusasioita: ei ajeta pimeällä
eikä jätetä näkyville edes navigaattorin
kiinnitysjalkaa puhumattakaan navigaattoria, varashälytin hidastaa, mutta ei estä,
koiranhaukunta CD:tä on suosittu silloin,
kun mennään markettiin ostoksille.
Kaasuhälytin on hyvä lisälaite
Turvalukoilla voidaan hidastaa sisällemenoa, mutta riskinä on ovien ja ikkunoiden
rikkoutuminen. Olen nähnyt myös ikkunoissa pari rautatankoa; olisiko se jo turvallisuuden maksimointia mene ja tiedä.
Leirialueeltakin voidaan varastaa ja on
vietykin, kuten polkupyöriä. Nekin pitäisi lukita johonkin kiinteeseen esineeseen
kiinni.
Talvimatkalla viime talvena yövyimme
matkailuautoparkeissa joka maassa. Meillä ei ollut minkäänlaista ongelmaa, eikä
kukaan tullut häiritsemään, usein oltiin
vielä yksinkin.
Niinhän se matkailuilta vierähti melkein
yhdeksään, oli kiva kun viihdyitte. Kiitos
kaikille mukanaolijoille.
Suuri kiitos myös tarjoilusta Harri Toiviaiselle, Marika Lehtiselle, Markku Haapakoskelle sekä Lomabil Oy:n henkilökunnalle arvontapalkinnoista.
Olen testaillut aurinkokennoa noin kolme kuukautta. Kokemukset ovat erittäin
myönteiset. Kenno lataa asunto-osan akkua sekä auton starttiakkua samanaikaisesti. Lisää kokemusperäistä tietoa kirjoittelen myöhemmin.
Matkailuautoterveisin
Väiski Lehtinen
Puh. 044 0640437

•••Tullaan tutuiksi •••
Jouko Kinnunen

Timo Hännikäinen ja Marko Vikiö uuden saksinosturin äärellä,
jolla nousee suurempikin matkailuauto huoltoa varten

Uusi huolto- ja korjaamotila on kooltaan n. 700 m2 ja maalaamo
n. 300 m2

Pirkanmaan Autotaito avasi uuden
AD-huoltokorjaamon Lokomonkatu 24:ään

P

irkanmaan Autotaito Oy on toiminut samassa paikassa
Hatanpäänvaltatie 29:ssä jo perustamisestaan, vuodesta
1994 alkaen. Autotaidolle ovat juuri valmistuneet uudet
huolto-, korjaus- ja maalaustilat sekä henkilöautojen,
pakettiautojen että matkailuautojen palvelemiseksi.Uusissa
tiloissa on nyt voitu päivittää lähes kaikki koneet, laitteet ja
tilat vastaamaan uusinta nykypäivän tekniikkaa. Esimerkiksi
tehokkaampi nosturikapasiteetti antaa mahdollisuuden nostaa
suuremmatkin asuntoautot sopivalle huoltokorkeudelle.
Autotaidossa hoidetaan henkilö- ja pakettiautojen lisäksi
matkailuautoihin määräaikaishuollot, kausihuollot sekä
moottoritekniikkaan liittyvät huollot sekä tarvittaessa myös
maalaustyöt.
Kuten Timo Hännikäinen totesi:”Emme kilpaile asuntovaunuja -autohuoltojen asuintiloihin liittyvissä asioissa, vaan
keskitymme konepellin alla oleviin ja auton alustan huolto- ja
korjaustöihin liittyviin tehtäviin. Autotaidossa työskentelee 11
alan ammattilaista.
Uusien tilojen etuna ovat myös hyvät pysäköintitilat, joka
vanhassa paikassa aina silloin tällöin tuottivat päänvaivaa.
Uusi toimitila avattiin 16.9.2013, mutta virallisia avajaisia yritys
viettää lauantaina 5.10.2013, jolloin asiakkaille on luvassa
mm. makkaratarjoilua, Webasto-arpajaisia, iskaritestausta
sekä myös avajaispäivänä huollon varanneille katsastus
veloituksetta.
Piha-alueen välittömässä läheisyydessä on myös ADvaraosamyymälä sekä katsastusasema, mikä edesauttaa
asiakkaiden palvelua nopeammin ja synergisemmin. Uusi
maalaamo tuo myös mahdollisuuden esim. pakettiautojen
paikka- tai uudismaalauksen entistä suuremman maalauskammion ansiosta.

Pirkanmaan Autotaidon uusi AD-korjaamo sijaitsee Tampereen
auto-, varaosa- ja huoltokeskittymässä Lokomontiellä Hatanpään
itäpuolisella alueella
Karavaaniharrastuksesta Timo Hännikäisellä on pitkä kokemus,
niin käytännössä kuin järjestötyönkin kannalta, sillä toimiihan
hän myös yhdistyksemme hallituksen varapuheenjohtajana
ja tuntee omakohtaisesti matkailuajoneuvojen erilaiset
huoltotarpeet.

WestCaravan.
fi
Pikkukorventie 2, 37150 Nokia
0400 757 555

Matkailuautojen huolto, varaosat ja tarvikkeet.
Vakuutusyhtiöiden korjaukset.
Henkilö- ja pakettiautojen huollot.

Juttuhetkellä (11.9.) tiloissa kävi melkoinen tohina, kun kaikki
sisätilat tulee saada kuntoon, jotta huoltotyöt eivät pahemmin
kärsisi, kun Pirkanmaan Autohuolto avaa uusituissa tiloissa
palvelunsa 16.9. Myös asfaltointi on juuri tulossa pihaan,
joten kaikki toimenpiteet ovat valmiina ja tilat kunnossa
vastaanottamaan asiakkaansa ennen avaamista.
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Balkanin vuorilla ei kärsitty vilua eikä nälkää

Bijela Uvalan rantahietikkoa

V

anhassa laulussa lauletaan, että ”paljon on
kärsitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla
taistellessa...” Me emme kärsineet, vaan
nautimme lämmöstä ja hyvästä ruuasta viime
kesänä kolmen viikon reissulla Kroatiaan.
Varasimme netistä paikan Camping Bijela
Uvala:sta, Istrian niemimaalta läheltä
Porecin kaupunkia. Heti juhannuksen jälkeen
lähdimme matkaan. Tallinnasta ajoimme
Via Baltiaa ja ensimmäisen yön olimme
Liettuassa pienellä leirintäalueella Kurtuvenainimisellä paikkakunnalla. Sievä paikka, jossa
saimme olla ihan yksin. Sieltä jatkoimme
seuraavana päivänä kohti Varsovaa, jonne
saavuimme illalla ja majoittauduimme WOKleirintäalueelle. Paikka oli siisti ja sieltä
sai kirjalliset ohjeet myös suomen kielellä.
Varsovasta jatkoimme seuraavana päivänä
matkaa kohden Krakovaa. Puolan liikenne on
siistiytynyt paljon menneistä ajoista, mutta
edelleen se on aika stressaavaa.
Varsovasta Krakovaan on melko hyvät tiet,
mutta osin nekin menevät entiseen tapaan
kaupunkien ja kylien läpi ja se hidastaa
matkantekoa merkittävästi. Krakovan jälkeen
ajoimme Slovakiaan ja siellä ATC Varínnimiselle leirintäalueelle lähellä Zilinan
kaupunkia. Siisti paikka, jossa meidän lisäksi
oli yksi saksalainen autokunta. Täälläkään
emme olleet yötä kauempaa. Aamulla
matka jatkui kohden Bratislavaa ja sieltä
Unkariin. Slovakiassa oli hyväkuntoiset tiet
ja hienot vuoristomaisemat, jotka Unkaria
kohden tosin tasoittuivat. Unkarin puolella
ajoimme jonkin aikaa kohden Budapestia
ja sitten käännyimme pois moottoritieltä
melko hyväkuntoisille mutta mutkaisille ja
mäkisille pikkuteille kohti Balaton-järveä.
Hienon maisematien jälkeen Balaton siinteli
edessämme ja sen rannalta valitsimme
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leirintäalue Balatontourist Napfény:n, jonne
jäimme huilaamaan kahdeksi päiväksi. Sää
oli ollut koko matkan ajan sateinen ja vasta
Balatonilla alkoi aurinko paistaa. Sitä sitten
piisasikin koko loppumatkan. Balatonin
alueella on paljon leirintäalueita, hotelleja
ja kaikkia muita turistipyydyksiä. Napfény
oli suuri ja hyvillä palveluilla varustettu
tasokas leirintäalue. Saksalaisia, itävaltalaisia
ja hollantilaisia olivat autoista ja vaunuista
päätellen lähes kaikki leiriytyjät. Varsovan
jälkeen emme menomatkalla suomalaisia
tavanneet.
Kävimme
polkupyörillä
tutustumassa
lähialueisiin,
uimassa
Balatonissa ja muutoin vaan kulutimme aikaa
ja lepäilimme siihenastisista matkarasituksista.
Balatonilta suuntasimme kohti Kroatiaa ja
sen pääkaupunkia Zagrebia. Koska emme
poikenneet pikkuteille, matka joutui hyvää
moottoritietä joutuisasti ja päätimmekin ajaa
yhtä kyytiä päämääräämme. Kroatian puolella
tiet vielä paranivat ja vuoristomaisemat
alkoivat kohta Zagrebin jälkeen. Uutena
ilmiönä kuvaan tulivat tunnelit, joista pisin
oli yli viisi kilometriä. Lämpötila oli yli + 30C
mutta sitä ei ilmastoidussa autossa huomannut.
Erilaisia ötököitä oli ilmassa paljon, koska
auton keula ja tuulilasi alkoivat muistuttaa
teurastamon lattiaa. Onneksi Kroatiassa isoilla
huoltoasemilla on nuoria tyttöjä ja poikia
pesemässä tuulilaseja. Illalla saavuimme Bijela
Uvalaan vähän yli 500 km ajon jälkeen. Alue
oli vielä hienompi mitä nettivideossa näytti.
Koska meillä oli ennakkoon varattu paikka,
pääsimme puistomaiselle alueelle, jossa
oli tilavat pensasaidoilla rajatut autopaikat
sopivalla etäisyydellä kaikista palveluista.
Saksalaiset,
Itävaltalaiset,
hollantilaiset,
italialaiset ja ranskalaiset muodostivat
suurimman osan majoittujista. Ketään
suomalaista emme tavanneet. Alueella oli

useita
ravintoloita,
elintarvikekauppoja,
pesula, kaksi uima-allasta ja todella
tasokkaat ja siistit huoltorakennukset. Myös
asuntovaunu- ja -autohuolto löytyivät alueelta.
Tuoretta leipää sai joka aamu ja sitä kävivät
myös skootterilähetit kauppaamassa. Kroatian
rannikko ja Adrianmeri ovat hienot, vaikka
isoja hiekkarantoja ei olekaan ja rannikko
on aika kivikkoista. Aika kului uima-altailla,
meressä ja muiden puuhastelujen merkeissä.
Kävimme
polkupyörillä
tutustumassa
läheiseen Porecin kaupunkiin ja muutoinkin
ympäristöön. Kuntoakin tuli hoidettua jokaaamuisten juoksulenkkien muodossa hienoilla
rantabulevardeilla. Kaikki loppuu aikanaan
ja tuli aika hyvästellä Adrianmeren ranta ja
kääntää nokka sisämaahan päin. Lähtiäisiksi
pesimme vielä auton, koska siihenkin oli
alueella mahdollisuus. Suuntasimme kohden
pohjoista ja Sloveniaa. Koska aikataulumme
oli viritetty niin, että mitään erityistä kiirettä
ei ollut, ajelimme Slovenian pääkaupunkiin
Ljubljanaan, jonne saavuimme puolen
päivän jälkeen. Kaupungin pohjoisosassa
on tasokas Ljubljana Resort -leirintäalue,
jonka yhteydessä on myös vesipuisto. Tänne
majoituimme ja vesipuistossa pulikoinnin
jälkeen lähdimme katsomaan kaupunkia.
Leirintäalueen
portilta
pääsi
bussilla
kaupungin keskustaan. Ljubljana on hieno
vanha kaupunki ja ehdottomasti käymisen
arvoinen. Illalla tapasimme leirintäalueella
suomalaisen perheen, joka oli matkalla
Kroatiaan. Oli mukava puhua suomea
muidenkin kanssa kuin vain keskenämme.
Slovenian tiet ja maisemat olivat tasokkaat
ja oli jonkinlainen pettymys, kun seuraavana
päivänä Itävallan puolelle päästyämme teiden
kunto oli selvästi heikompi. Illaksi päädyimme
Wieniin, Tonavan itäpuolella olevalle Aktiv
Camping Neue Donaulle. Vähän nuhjuinen,
mutta sijainniltaan ja palveluiltaan ihan hyvä
paikka. Tänne päätimme jäädä pariksi päiväksi
tutustumaan Wienin kaupunkiin. Keskustaan
pääsi kätevästi, koska puolen kilometrin
päässä leirintäalueesta oli metroasema.
Wienistä voisi kirjoittaa vaikka kirjan, riittänee
kuitenkin tässä vain todeta, että hienoja nämä
vanhat kaupungit ovat. Wienistä (vaan ei
viinistä) kylläisinä päätimme ajaa yhtä kyytiä
Tsekinmaan läpi taas Varsovaan. Etelästä
Varsovaa kohden johtaa uusi, kolmikaistainen
moottoritie, jonka sileää asfalttia auto kulki
kuin sukkasillaan. Kunnes se ihanuus reilun
sadan kilometrin jälkeen loppui ja pääsimme
taas puolalaiseen todellisuuteen. Iltamyöhään,
yli 700 km ajon jälkeen Varsovan portit
häämöttivät edessämme ja kun pääsimme
tuttuun WOK:kiin, niin sepä olikin täynnä.
Joten ei muuta kuin toiselle, Camping Zajazd
Majawa -nimiselle Varsovan leirintäalueelle
ja sieltä meille paikka löytyi. Ja löytyi
myös vahvasti humaltuneita suomalaisia ja
vielä kehnommassa tilassa olevia pohjoisirlantilaisia ja brittejä. Oli siellä siistejäkin
suomalaisia ja muita sivistyskansoja. Hyvin
kuitenkin yö meni ja aamulla lähdimme

Suuntana Zagreb
ajamaan kohti Riiaa. Sinne oli myös yli 700 km,
mutta päätimme ajaa sen yhtä kyytiä, koska oli
sunnuntai ja rekkaliikenne oli hiljaisempaa.
Ajatuksemme oli myös olla Riiassa pari yötä.
Miljoonien kuoppien jälkeen ennätimme
illaksi Riiaan ja Kipsalan saarella sijaitsevaan
Riga City Campingiin. Riiassa kävimme
pyöräilemässä kaupungilla ja mahtavalla
torilla ostoksilla Täällä oli myös suomalaisia
joko menossa tai tulossa Suomea kohti ja oli
mukava vaihtaa matkakokemuksia. Riiasta
viimeinen etappi ennen Tallinnaa päätyi
Haapsaluun leirintäalue Piksekeen, joka on
kodikas ja mukava paikka, jota suomalainen
isäntä vetää. Menimme Haapsaluun, koska
Pärnun Konse oli niin täynnä, että sinne ei

mahduttu. Nämä Viron ja muiden Baltian
maiden leirintäalueet ovat meille ennestään
tuttuja aiempien reissujen perusteella.
Haapsalusta olikin lyhyt matka Tallinnaan ja
sieltä kun ostokset oli lastattu kyytiin, ajoimme
laivaan ja puolenyön aikaan olimme kotona.
Kokonaisuutena matkamme oli onnistunut,
eikä mitään ongelmia esiintynyt. Liikenteessä
pärjää, kun asennoituu oikein, varsinkin
Puolassa. Tiet olivat joko erittäin hyviä tai
erittäin huonoja. Suomalainen välimuoto
puuttui. Leirintäalueiden maksut olivat
keskimäärin samaa tasoa kuin meilläkin,
kallein oli Bijela Uvala (32 €/vrk) mutta se on
paljon muutakin kuin leirintäalue. Myöskään
polttoaineen hinnassa ei suuria eroja ollut,
diesel oli keskimäärin 1,3 €/litra. Ruokatavara
ja ravintolat olivat kaikkialla selvästi Suomen
tasoa edullisemmat. Ja Lidlin kaupat
samanlaiset kuin meilläkin. Paitsi että niissä
myytiin myös alkoholia. Passeja kysyttiin
vain kerran, Kroatian rajalla mennessä mutta
ei enää poistuessa, koska Kroatiasta oli sillä
aikaa tullut EU-maa. Poliiseja näkyi joka
maassa, mutta vain Itävallassa pysäytettiin
ja tutkittiin moottoritiemaksun oikeellisuus.
Moottoritiemaksuja perittiin Baltian maita
lukuun ottamatta kaikkialla. Slovakiassa,
Tsekissä, Sloveniassa ja Itävallassa piti ostaa

tarra tuulilasiin, Unkarissa maksettiin ja tieto
kirjattiin järjestelmään, josta poliisi näkee
onko maksu maksettu, Puolassa maksettiin
moottoritielle ajettaessa ja Kroatiassa
poistuttaessa. Eurot tai luottokortti kelpasivat
maksuvälineiksi kaikkialla moottoritiemaksuja
maksettaessa ja muuallakin lähes missä
tahansa. Turvallisuutemme ei ollut missään
vaiheessa uhattuna, ei ainakaan niin, että
olisimme sen itse havainneet. Ja olihan meillä
Fiskarsin keskikokoinen kirves kuskin penkin
alla turvallisuutta varmistamassa. Ajoimme
vuorotellen, joten sekin rasite tuli tasattua
eikä muutama pidempi päivämatka tullut liian
rasittavaksi. Kilometrejä kertyi
5 500 ja maita kymmenen. Polttoainetta kului
keskimäärin 12,6 l/100 km. Hyvät varusteet
auttavat matkalla. Meillä oli päivitetty
navigaattori, Michelinin karttakirja, Autoliiton
Autoillen Euroopassa -kirja ja läppärissä
Acsi:n Euro Camping -ohjelma, josta löytää
tiedot lähes kaikista Euroopan leirintäalueista.
Mukava reissu, ja sen päättymisessä oli se hyvä
puoli, että pääsee suunnittelemaan seuraavaa,
ehkäpä Ranskaan. Mutta ensi kesään on vielä
aikaa.
Tuula ja Sakari Lepola
SFC 94920

Yhdistyksemme uuden logon suunnittelukilpailu
- voittajalle 12 kk kausikortti
Yhdistyksemme nykyinen logo on ollut käytössä jo kunniakkaat yli 40 vuotta. Alunperin logon on suunnitellut liittomme
edesmenneen kunniapuheenjohtajan Börje Tengströmin puoliso Margaretha Tengström.
Yhdistyksemme hallitus on päättänyt julistaa jäsenistölleen yhdistyksemme uuden logon
suunnittelukilpailun, jota voisimme hyödyntää jatkossa toiminnassamme.
Yhdistyksen
nykyinen logo

REUNAEHTOJA SUUNNITTELULLE:

• Ehdotuksen tulee sisältää kuviologon ohella yhdistyksen virallinen nimi:
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
• Ehdotuksesta tulisi ilmetä jollakin tapaa karavaaniharrastuksemme ilme
• Ehdotuksen tulisi olla sellainen, että se teknisesti soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin tarrasta salkolippuihin
• Ehdotuksen tulisi olla lukukelpoinen ja selkeä myös 30 mm levyisenä
• Ehdotuksen tulisi soveltua käytettäväksi myös mustavalkoisena versiona
(pääosin logoa kuitenkin käytetään 2-4-värisenä)
• Värejä voi olla 1-4 kpl. Mielellään ei suositellä häivytysvärejä, koska niiden käyttö esim. silkkipainossa ja
mahdollisissa tekstiilibrodeerauksissa ovat vaikeasti toteutettavia
• Ehdotus voi olla toteutettu joko käsin tai tietokoneella
• Suunnittelukilpailuun voivat osallistua kaikki yhdistyksemme jäsenet perheenjäsenineen.
• Tärkeimpänä arvostelukriteerinä tuomaristo pitää logon ideaa. Tekninen toteutus voidaan tarvittaessa saattaa
originaalikuntoon myös alan ammattilaisten toimesta.
Ehdotukset tulee postittaa tai toimittaa 31.10.2013 mennessä yhdistyksen toimistoon:
SF-Caravan Pirkanmaa ry, Hallitus, Sammonkatu 64, 33540 TAMPERE. KUOREEN MERKINTÄ: ”LOGOKILPAILU”.
Kilpailuehdotuksen taakse tulee merkitä tekijän nimi ja yhteystiedot puhelinnumeroineen ja mahdollisine e-mail -osoitteineen.
Kilpailuehdotuksia voi tehdä niin halutessaan useita (kukin omalle paperilleen). Kukin kilpailuehdotus tulee olla A4-kokoisella
arkilla. Arkkiin voi halutessaan liittää lyhyen tekstin logon ideasta ja symboliikasta.
Kilpailun voittajan valitsee yhdistyksen hallitus marraskuun 2013 loppuun mennessä. Saapuneiden ehdotusten pohjalta hallitus pidättää
oikeuden kieltäytyä voittaneen logon tulevasta jatkokäytöstä mikäli hallituksen mielestä ko. ehdotus ei voitosta huolimatta vastaa yhdistyksen
tavoitetta uudistettavan logon ilmeestä. Palkinto - 12 kk kausikortti yhdistyksen alueille - joka tapauksessa jaetaan raadin parhaaksi valitsemalle
ehdotukselle. Kilpailuun osallistuvat tekijät antavat lähettämilleen ehdotuksille vapaat käyttöoikeudet.
Parhaiksi valitut logoehdotukset julkaistaan vuoden 2014 ensimmäisessä Pica-viestissä.
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SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N
TOIMISTO
Sammonkatu 64, 3. krs, 33540 Tampere
PUH. 050 383 0800 toimiston aukioloaikana
e-mail: toimisto@pirkanmaa.fi

HINNASTO 1.1.2013 alk.:
Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
Mittarisähkö kWh/mittari
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.
Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.
kuuluu aluemaksuun
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.
Perhesauna
Kaasu 11 kg 1.1.13 alk.
Kaasu 5 kg 1.1.13 alk

tiistaisin klo 17 - 18
Heinäkuussa suljettu

www.sfcpirkanmaa.fi

Maisansalon ja Vankkurimännikön
Jäsenhinta

TOIMISTO AVOINNA:

Ei-jäseniltä

JÄSENMAKSUT
v. 2013:


15  / vrk
17  /vrk
500 


30  /vrk
34  /vrk
ei tarjota

Jäsenmaksu koostuu
seuraavista osioista:

370 

ei tarjota

- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry

24,50 

300 

ei tarjota

- Varsinainen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry

25,00 

JÄSENMAKSU

49,50 

220 
2  /vrk
0,2 5  / kWh
-min. 2 
ei tarjota

ei tarjota
0,35  / kWh
-min. 4 
ei tarjota

kuuluu aluemaksuun
5  /vrk
15  /tunti

10  /vrk
30  / tunti

25 
20 

35 
30 

(Liittymisvuosimaksu 41,50  )
Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu
(- sis. liittomaksun 7,50  )
- antaa äänioikeuden

19,50 

Ulkojäsenen jäsenmaksu
(muualla asuva liittoon kuuluva)
Nuorisojäsen

17 
8

Mm. orkesteri-iltoina erillinen ohjelmamaksu.
Tarkemmin tapahtumakalenterissa ja leirintäalueiden toimistojen ilmoitustauluilla.

PICA-VIESTI

Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911
Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh. 0500 625 100
Ilmoitukset
Arto Isoaho
puh. (03) 212 1752, 0500 625 416
Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911

Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen,
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere
Tiedotustoimikunta:

Painosmäärä: 4 400 kpl

Helenius Leena ja Heikki
Isoaho Airi ja Arto
Keskinen Anna-Liisa ja Erkki
Kinnunen Kaarina ja Jouko (pj.)
Sukanen Riitta ja Raine
Sukanen Satu ja Rami

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2013:
PAPERI- JA NETTIVERSIO:
N:o 1 ilm. to 31.1., aineisto pe 4.1.
N:o 2 ilm. to 28.3., aineisto pe 1.3.
N:o 3 ilm. to 30.5., aineisto pe 3.5.
N:o 4 ilm. to 26.9., aineisto pe 30.8.

Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Sammonkatu 64, 33540 Tampere

VAIN NETTIVERSIO:
(www.sfcpirkanmaa.fi->yleistä->Pica-viesti
N:o 5 ilm. to 21.11., aineisto pe 25.10.

PICA-VIESTIN ILMOITUSHINNAT 2013 JA KOOT:
1/8 sivua 90 x 65 mm				
1/4 sivua 90 x 135 mm				
1/2 sivua 210 x 147 mm				
- marginaalit huomioiden 185 x 135 mm
- pystymallissa 90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm			
- marginaalit huomoiden 185 x 275 mm
2/1 sivua (aukeama)			
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Painopaikka:
Offset Ulonen Oy

Alv 0 %

170,00 €
295,00 €
515,00 €
790,00 €

1 200,00 €

Karavaanarin palveluhakemisto:

Alv 0 %

1 x 50 mm (palstaleveys 60 mm)		
90,00 €
1 x 100 mm (palstaleveys 60 mm)
170,00 €
Palveluhakemisto on tarkoitettu erilaisten auto- ja karavaanaritarvikkeiden ja palveluiden sekä leirintä- ja matkailukohteiden sekä
-tapahtumien mainontaan. Otsikot tuotteiden mukaan.
Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK
Pica-viesti N:o 5:n nettiversiossa em. hinnat - 50 %

•••Yhteystiedot•••
www.sfcpirkanmaa.fi
2013

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Sammonkatu 64 B, 33540 Tampere,
UUSI PUH. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi
Toimisto avoinna tiistaisin
klo 17.00-18.00
(ei aattopäivinä eikä heinäkuussa).

PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen
VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Hännikäinen
SIHTEERI
Irkka Kihlström

OMAT ALUEEMME:
VANKKURIMÄNNIKKÖ
Lakarintie 580, 34800 Virrat,
puh. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi
MAISANSALO
Kuterintie 34, 34260 Terälahti (Teisko),
puh. 050 4123 123
toimisto@maisansalo.fi

		
		
		
		

MATKAPUHELIN
0400 511 199
		

SÄHKÖPOSTI
harri.jarvelainen@gmail.com

0400 847 733

hannikainen.timo@gmail.com

		

050 524 8857			

irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Minna Alanko
		
050 354 0277
		
minna.alanko@luukku.com
Timo Hännikäinen
0400 847 733			
hannikainen.timo@gmail.com
Juha Keulas
		
040 541 0065
		
juha.keulas@gmail.com
Irkka Kihlström
		
050 524 8857
		
irkka.kihlstrom@luukku.com
Antti Kiviaho					050 515 1048			antti.kiviaho@elisanet,fi
Jari Kraft					050 505 2904			jari.kraft@kolumbus.fi
Heikki Lahtinen					040 553 4871			heikki.lahtinen@sahalahti.fi
Pekka Olsson
		
0400 636 275		
olsson.pekka@gmail.com
MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen 				
050 555 0368			
toimisto@maisansalo.fi			
Kirsi ja Marko Lintula				050 555 0368			toimisto@maisansalo.fi			
				
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Timo Ylä-Rakkola ja Heikki Lahtinen
050 555 0369
heikki.lahtinen@sahalahti.fi
ENSIAPU-,TURVA- ja AJOHARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen				
Ensiapuryhmä: Olli Miettinen			
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen		

040 719 3875
044 599 1199			
0400 511 199			

sinikkamiettinen@wippies.fi

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen

		

0440 640 437

		

vaino.lehtinen@elisanet.fi

TIEDOTUSTOIMIKUNTA/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen
		

0500 737 911

		

jouko.kinnunen@ideatutka.com

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

040 521 2048

		

harri.jarvelainen@gmail.com

rami.sukanen@gmail.com
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Mukavien tapahtumien
syksy omilla alueillamme

Kaamosjuhlat ja
Naamiaiset 11.-13.10.*)
• Perinteiset valonjuhlat Männikössä.
Paras valaistus palkitaan.
• Pukeutuminen naamiaisiin: salaperäinen
• Tanssiyhtye PASTORI POHJALAINEN
tanssittaa lauantaina Huvikummulla
• Männikön Mölkky 2013 loppukilpailu

*) = Ohjelmamaksu
Tarkempia tietoja tapahtumista netissä:
www.sfcpirkanmaa.fi ja ilmoitustaululla

Siivoustalkoot
27.-29.9.

Tervetuloa
- Virroille
Syksykin maistuu
värikkäältä

10.11.2013

Isänpäivä

Isänpäivä Männikössä. Ellet ole
sitä viettänyt ennen Männikössä,
tule nyt = lyhyempi matka tarjota
aamiainen sänkyyn kuin kotona. Hyvät
ulkoilumahdollisuudet viedä isä lenkille
- vaikka Torisevalle.

Mukavaa yhdessä tekemisen
meininkiä, paikkojen kunnostusta
hyvässä seurassa. Lauantaina päivällä
talkooporukalle tarjolla nakkisoppaa ja
illalla tanssit Huvikummulla.

OHJELMISTA
TARKEMMIN
ILMOITUSTAULULTA
JA NETISTÄ

Valojuhlat
25.-27.10.*)

*) ohjelmamaksu

Luokaa oma valomaailma vaunun/auton ympärille. Osallistuminen
lyhdyin, roihuin tai kynttilöin - sähkövaloja ei kilpaan kelpuuteta.

Aitoa on myös MIKKO ALATALO Maisatuvassa - tervetuloa
viihtymään!

Siivoustalkoot
4.10.2013
Laitetaanpa taas paikat
kuntoon ja turhat romut
koppaan.

I
Clean
Maisansalo

Tervetuloa
nauttimaan syksystä
Maisansaloon:
• käykää sienestämässä
• käykää kalassa
• käykää Kaanaassa
• Viihtykää seurassamme

Onnea Isille
9.11.
Järjestä isälle yllätys. Ottakaa
hänet mukaan ja pitäkää hauska
viikonloppu Maisansalossa.

Uskomme,
että isä
ilahtuu...

